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Az Euroliga ajtaján kopogtat a Sepsi-SIC
Törökországban játszik spanyol ellenfelével a háromszéki együttes
• A törökországi Izmitben játszik Euroliga-selejtezőt a többszörös hazai

bajnok és kupagyőztes Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC női kosárlabdacsapata. A szerdán 19 órakor kezdődő mérkőzésen a háromszékiek a spanyol
Spar Girona együttesével mérik össze erejüket, a győztes a legrangosabb
kontinensviadal csoportkörében folytathatja.
SÁNTA IMRE
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em mondható, hogy a sorshúzás kedvezett volna a
zöld-fehéreknek, hiszen egy
rendkívül erős, sztárokkal teletűzdelt csapat ellen kell harcba szállniuk az Euroliga-szereplés jogáért.
A sport azonban éppen elég meglepetést szolgáltatott eddig is ahhoz,
hogy bizakodva nézzünk a selejtező
mérkőzés elé, amelyre a Sepsi-SIC
megújult játékoskerettel készül immár két hónapja.
De nemcsak az ellenfél által képviselt játékerő nehezíti meg Zoran
Mikes vezetőedző dolgát, hanem komoly akadályt jelentett a felkészülés
során az is, hogy a járványügyi rendelkezések miatt csapata mindössze
két edzőmérkőzést játszhatott. Ráadásul a román bajnokság sem rajtolt
még el, miközben a spanyol pontvadászatban már javában zajlik a küzdelem, ami nyilvánvalóan a Girona
együttesének kedvez.

A boszniai szerb szakember történelmi pillanatként értékelte, hogy a
Sepsi-SIC a klub fennállása óta először léphet pályára Euroliga-selejtezőn, ezt a lehetőséget a megfeszített
munkának, egy fejlődési folyamat
eredményének tekinti. Zoran Mikes

szerint legjobb tudásukat fogják
nyújtani ezen az összecsapáson,
mert elsősorban azt szeretnék bebizonyítani, hogy nem véletlenül jutottak el erre a szintre.
„Két hónapig tartó felkészülés
után ez lesz az első hivatalos mérkő-

zésünk. Furcsa érzés volt úgy készülni, hogy közben csak két edzőmecscset játszhattunk. Ez egy kis gondot
jelentett számunkra, de a jelenlegi
körülmények között is igyekszünk
a legtöbbet kihozni magunkból. Kihívásként fogjuk fel, és ezen az egy
mérkőzésen kell a maximumot nyújtanunk. Történelmi esemény a klub
életében, hogy Euroliga-selejtezőben
szerepelhetünk. Egyrészt saját magunknak szeretnénk bebizonyítani,
hogy valóban ott a helyünk, másrészt
másoknak is megmutatni, hogy egy
olyan fejlődésen mentünk keresztül,

A Sepsi-SIC a helyszínen, a Şehit Polis Recep
Topaloğlu sportcsarnokban hangol a ma esti meccsre
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Hiányzók az ukránoknál az FTC elleni meccsen
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lső hazai mérkőzésére készül a
labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében a Ferencváros, a G csoport második fordulójában ma este
10 órakor a Dinamo Kijevet fogadja a
Groupama Arénában, ahol nagyjából
ötezer, bérlettel rendelkező néző foglalhat helyet a lelátókon.
A Ferencváros sikeres főpróbát
tartott az összecsapás előtt, a magyar bajnokság listavezetője múlt
hét végén Tokmac Nguen és Somália
góljaival rangadót nyert az Újpest
ellen. A Dinamo is győzelemmel
hangolt a budapesti meccsre, már
az első percben betalálva minimális különbséggel 1–0-ra győzött az
Olekszandrija ellen, és továbbra is
vezeti az ukrán ligát. A Dinamo Kijev

két alapjátékosa koronavírusos megbetegedés miatt nem léphet pályára
a Ferencváros ellen. Az ukrán klub
honlapjának közleménye szerint a
kapus Hrihorij Buscsan és a hátvéd
Vitalij Mikolenko tesztje lett pozitív,
és bár állapotuk kielégítő, mindketten karanténba vonultak. A párharc
pikantériája, hogy a Ferencváros sikeredzője, Szerhij Rebrov a Dinamo
Kijev legendás játékosának számít,
amellyel kilencszeres bajnok volt,
majd edzőként is két bajnoki címet
nyert a gárdával. További érdekesség, hogy a szakember ismét megmérkőzik Mircea Lucescuval, akivel
nagy csatákat vívtak Ukrajnában,
amikor a román mesteredző a rivális
Sahtar Donyecket irányította.

A BL-csoportkör első fordulójában mindkét csapat vereséget szenvedett, a ferencvárosiak 5–1-re kaptak ki a Barcelona otthonában, míg
az ukránok otthon 2–0-ra maradtak
alul a Juventusszal szemben.
A csoport másik összecsapásán a
Juventus és a Barcelona találkoznak,
ez lesz a szerdai játéknap legnagyobb
érdeklődéssel várt csúcsrangadója.
Labdarúgó Bajnokok Ligája,
csoportkör, 2. forduló, E csoport:
19.55-től Krasznodar–Chelsea, 22 órától Sevilla–Rennes. F csoport: 22 órától Dortmund–Zenit, Bruges–Lazio.
G csoport: 22 órától Juventus–Barcelona, Ferencváros–Dinamo Kijev. H
csoport: 19.55-től Basaksehir–Paris
SG, 22 órától MU–Leipzig. (H. B. O.)

amely a klub számára a helyes irányt
jelenti. Óriási dolog, hogy idáig eljutottunk, és igyekszünk meggyőzni
mindenkit arról, hogy ebben a két
hónapban is jó munkát végeztünk.
Mindent beleadunk, hogy teljesítsük
vagy akár túlteljesítsük célkitűzésünket” – nyilatkozta Zoran Mikes, a
Sepsi-SIC vezetőedzője.
A háromszékiek trénere az ellenfél csapatáról szólva kiemelte, hogy
eddigi eredményeik önmagukért
beszélnek, a keret tagjaihoz pedig
olyan játékosok tartoznak, akik a
legmagasabb szinten bizonyítottak,
megemlítve Sonja Vasic, Laia Palau
és Chelsea Gray nevét. Ugyanakkor
azt is elmondta, annak ellenére,
hogy a Girona sorait olyan kosárlabdázók erősítik, akik WNBA- és Euroliga-győzelmet tudhatnak magukénak, vagy akik a spanyol válogatottal
Európa-bajnokságot nyertek, elsősorban önmagukra kell fi gyelniük és
saját lehetőségeiket kihasználniuk,
hogy ellenfelükön megtalálják a sebezhető pontokat.
A Sepsi-SIC–Spar Girona Euroliga-selejtező győztese a kontinensviadal C csoportjában folytathatja
a küzdelmet, ahol még az orosz Jekatyerinburg, az olasz Famila Schio
és a lett TTT Riga szerepel majd.
A szerdán 19 órakor kezdődő és
a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség
(FIBA) YouTube-csatornáján élőben követhető mérkőzés tétjét még
inkább emeli, hogy amennyiben a
zöld-fehérek továbbjutnak, a C csoport első „buboréktornáját” november 29.–december 5. között Sepsiszentgyörgyön rendezik.

• RÖVIDEN
Kilenc koronavírusos esetet jelentett a Viitorul
Az FC Viitorul labdarúgóklub kedden bejelentette, hogy az újabb
kötelező tesztelések során kiderült, kilenc személynek pozitív eredményt hozott a koronavírustesztje. Közülük öt játékos és négy stábtag
fertőződött meg, akik követik a hatóságok előírásait a vírus terjedésének megakadályozása érdekében – olvasható a klub közleményében.
A Viitorul legközelebb vasárnap lép pályára, a Jászvásári Poli vendége
lesz, a jelenlegi állás szerint a mérkőzés lejátszása nincs veszélyben.
Az FCSB fél óra alatt elintézte az FC Hermannstadt alakulatát a
labdarúgó 1. Liga nyolcadik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén,
a bukarestiek 5–0-ra győztek. A szebeniek kiütéses veresége már a
félidőben borítékolható volt. A nagyszebeni együttes négy meccse
tartó veretlensége ezzel megszakadt a bajnokságban, míg az FCSB
zsinórban harmadik alkalommal nyert, és pontszámban beérte a
Kolozsvári CFR-t. Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 8. forduló: FCSB–FC
Hermannstadt 5–0 (4–0), gólszerzők Cristea (3.), Man (11.), Buș (32.),
Moruțan (33.), Tănase (72.). Az élmezőnyben: 1. U Craiova 21 pont,
2. FCSB 18 (22–9), 3. Kolozsvári CFR 18 (9–3), 4. Sepsi OSK 15, 5. FC
Botoșani 11, 6. Aradi UTA 11.
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